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รหัสทวัร ์KR12 

ทวัรเ์กาหล ีสกรีสีอรท์ ตกปลานํา้แข็ง 

5 วนั 3 คนื  

 
พกัทีส่กรีสีอรท์สดุหรู พรอ้มเลน่สนุกสดุเหวีย่งกบัลานสกขีนาดใหญ ่  

ยอ้นรอยซรีีย่ด์งั WINTER LOVE SONG ทีเ่กาะนาม ิ/ ชอ้ปป้ิงตลาดดงัเมยีงดง 
เลน่สนุกทีส่วนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์EVERLAND 

โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิใสชุ่ดประจําชาตฮินับก / ชมววิกรุงโซล ที ่N SEOUL TOWER 

ถา่ยรูป 3 มติ ิที ่TRICK EYE และชมนํา้แข็งแกะสลกั ที ่ICE MUSEUM 
สดุพเิศษ... 

1. พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื และ กรุงโซล 2 คนื  
2. สนุกสนานกบัสวนสนุก  EVERLAND  

3. พกัทีส่กรีสีอรท์สดุหรู พรอ้มสนุกสดุเหวีย่งกบัลานสกขีนาดใหญ่   
4. ตืน่ตาเทศกาลตกปลานํา้แข็ง  

5. ชอ้ปป้ิงสดุชคิกบัตลาดดงัเมยีงดง + ชมววิกรุงโซลทาวเวอร  ์

กําหนดการ ::  

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้
เครือ่ง (หัวหนา้ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-

300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั  

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  **หมาย
เหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 

ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

02.20 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 

วนัทีส่อง ประเทศเกาหลใีต ้(อนิชอน) – รว่มฉลองเทศกาลตกปลานํา้แข็ง - ตามรอยซรีีย่ ์WINTER  

LOVE SONG ทีเ่กาะนาม ิ– สนุกสดุเหวีย่งกบัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่- สกรีสีอรท์ 

09.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต  ้ 
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(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัด  
หมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณะรัฐ  

เกาหลใีต ้ รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวงัใน  
การรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม.  และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

จากนัน้นําทา่นรว่มฉลองเทศกาลตกปลานํา้แข็ง เป็นประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทกุปี (ชว่ง

ประมานวนัที ่1- 30 มกราคม)นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีม่าเยอืนนับลา้นคน ไมว่า่จะเป็นเด็กหรอื
ผูใ้หญ ่จะมาเทศกาลน ีเพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื The Queen of Valley หรอืราชนิแีหง่

ขนุเขา โดยปลาเทรา้ทภ์เูขา จะอาศยัอยูใ่นน้ําเย็นทีม่อีณุหภมูติัง้แต ่20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็น
ปลาทีส่วยงามและหายาก ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีต่กปลามาได ้สามารถนําปลามาทําเป็นซชู ิหรอืซาชมิ ิ

ซึง่สามารถทานไดเ้ลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขนัจับ

ปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลกัน้ําแข็ง ฟตุบอลน้ําแข็ง และเลน่เลือ่นหมิะ 
และอืน่ๆ ถอืไดว้า่เป็นงานใหญท่ีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนือ่งจากจัดแคปี่ละครัง้ในชว่งเวลาสัน้ๆ  ถอื

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่การพักผอ่นและผจญภัยทีไ่ดม้าตรฐานมาก เทศกาลน ีไดรั้บการเสนอให ้
เป็นเทศกาลตวัอยา่ง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วของเกาหล ีเป็นเทศกาลฤดหูนาวที่

ทกุคนสามารถตกปลาได ้ใหท้า่นสนุกกบัการตกปลาน้ําแข็ง นอกจากนัน้ยังมรีายการบนัเทงิ และ
เกมสก์ารเลน่ตา่งๆมากมาย เชน่ สนามการเลน่สไลเดอรน้ํ์าแข็ง , การแขง่ขนัฟตุบอลบนน้ําแข็ง และ 

กฬีาน้ําแข็งอืน่ๆ นอกจากนี ้มแีขง่ขนัชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่นหมิะและรถแขง่หมิะ ซึง่เหมาะกบัเด็กๆ 

และครอบครัวไดส้นุกสนานกบักจิกรรมนานาชนดิตลอดทัง้งาน.... ( พเิศษ...หรรษาฟรีๆ  รวม
อปุกรณ์ตกปลา ) 

หมายเหต ุ: หากไมส่ามารถไปตกปลาน้ําแข็งได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับรายการทวัรถ์า้ในกรณีน้ําแข็งยังไม่

สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ทดแทนเป็น >> หมูบ่า้นเทพนยิาย (ชว่งประมานวนัที ่1-28 กมุภาพันธ)์ 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบี“้หรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่แหง่เมอืง

ซุนซอน นําไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ีนํา

ผกักาดเขยีวมาหอ่รบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโ้ปคมึหรอืขา้วผดัทคัคาล
บี ้โดยนําขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี้ 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงชนุชอน หา่งจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กโิลเมตร เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต  ้เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืน
ใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแมน้ํ่าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นชองพยอง โดง่ดงัจากซรียี ์เพลงรัก

ในสายลมหนาว ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยทํา เกาะนามไิดช้ือ่ตามนายพลนามิ ทีรั่บราชการ
ตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลูสงูศกัดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพักวาดลา้งจลาจลใน

พืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไดท้ัง้หมด และไดรั้บตําแหน่งสงูเมือ่ยังมอีายุ
เพยีง 26 ปี แตห่ลงัจากเปลีย่นรัชกาลใหม ่เขาก็ถกูใสร่า้ยวา่เป็นกบฏ และถกูประหารชวีติพรอ้มกบั

มารดาและพวกรวม 25 คน ตอ่มา หลงัผลดัเปลีย่นรัชกาลใหมอ่กีครัง้ ไดม้กีารพสิจูนพ์บวา่ขอ้

กลา่วหาทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ  บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่ 
เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลดักนั

ออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกนัทกุฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่เีสาไฟหรอืสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมันถกู
ฝ่ังลงใตด้นิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ดบงัทศันยีภาพ และมสีสุานของนายพลนาม ิซึง่ยังคงตัง้อยู ่ณ เกาะ

แหง่นี ้
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 จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่  OAK 

VALLEY SKI RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT  

ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนัแบง่เป็นเนนิสกสีาํหรับผู ้

ฝึกหัดเลน่ 1 เนนิ,  และเนนิสาํหรับผูท้ีเ่ลน่ชาํนาญแลว้  1 เนนิ 

(ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณก์ารเลน่สก,ี สกลีฟิท,์ สโนว์

สเลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดลา่ประมาณ 15,000 วอนสําหรบั

ทา่นทีเ่ลน่เกง่แลว้สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั **กอนโดลา่ หรอื เคเบลิ 

ข ึน้อยูก่บัสถานทีว่า่มใีหบ้รกิารหรอืไม*่*) มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ซึง่

ปลอดภัยไมม่อีนัตราย เตรยีมตวักอ่นเลน่สกี ควรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พันคอ แวน่กนัแดด เสือ้

แจ๊คเก็ตกนัน้ํา หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลง

สนามจรงิ เพือ่ความปลอดภัยของทา่นเองเป็นสาํคญั  **หมายเหตุ.... ปรมิาณของหมิะและการ

เปิดใหบ้รกิารของลานสกขี ึน้อยูก่บัความเอือ้อํานวยของอากาศ  หากไมม่หีมิะเพยีงพอ ลาน

สกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไมร่วมคา่

เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มทีัง้ 

H&M , ADIDAS และมอีกีหลากหลายแบรนดช์ัน้นํา) 

เย็น บรกิารอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สกุ ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทร

เกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

พกัที ่  OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT  หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิใสชุ่ดประจําชาตฮินับก – ชมิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆจากไร-่สวนสนุก 
EVERLAND – COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหล  ี- N SEOUL TOWER –

โรงแรมโซล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)นําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ  ิเพือ่ใหท้า่นเรยีนรู ้

วฒันธรรมการทํากมิจแิละสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการทํากมิจ ิและใหท้า่น ใสชุ่ดประจําชาตฮินั

บกซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ ไรส่ต

รอเบอรร์ ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนัน้ ทา่นยังสามารถซือ้กลบัมา

ฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท้า่นวนัสดุทา้ย  

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

เนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ กุง้ อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ซึง่ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวน

สนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่น

จะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์ ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต 
และเสอืดนิแดนแหง่เทพนยิาย และสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์หนอนสะบดั 

รถไฟเหาะรางไม ้ซึง่เป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแหง่นี ้และชมสวนดอกไมซ้ึง่กําลงับานสะพร่ังอวด
สสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลบิ , เดอืน

พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, 

เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบไมจํ่ากดัจํานวนรอบ 

 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งสาํอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลบัไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ ROJUKISS ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย

เกอืบเทา่ตวัและบางผลติภัณฑย์ังไมม่ขีายในไทย  

 จากนัน้พาทา่นรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมุนไพร  โสมถกูนํามาใช ้
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เพือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่ โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกําลงัโดย

สว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ   ประสทิธภิาพ
ทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี ้โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก   โดยองคก์าร

ยเูนสโก  ทกุวนันีผ้ลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้าํหรับผูท้ีคํ่านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป โซลทาวเวอร  ์(SEOUL TOWER)  หรอื หอคอยเอ็นโซล (N 
SEOUL TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซาน เป็น

จดุทอ่งเทีย่วทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจดุชมววิทีม่องเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่ว

ทีน่ีส่ว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมา

คลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะรักกนัยาวนาน
ตลอดไป (สมัยแรกๆ นยิมใชล้กูกญุแจเล็กๆ เขยีนขอ้ความสญัญารัก และชือ่ของคูรั่กลงไปใน

กญุแจ แตช่ว่งปีหลงัๆ มานีเ้ริม่มกีารพัฒนาอปุกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทม์อืถอื , บตัร T-
MONEY, โซจั่กรยาน, พลัว่ และอปุกรณ์แปลกๆ อกีหลายอยา่งทีคู่รั่กรุ่นใหมส่ามารถคดิได ้และ

นํามาใชแ้ทนลกูกญุแจ) **ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 

 

เย็น อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (เพือ่ใหเ้วลาในการชอ้ปป้ิงมากขึน้ และไมเ่ป็นการขดัจงัหวะใน
การชอ้ปป้ิงของทกุทา่น ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

พกัที ่ HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ สมุนไพรฮอตเกนามู - นํา้มนัสน – TRICK EYE – พลอยอะเมทสิ -  พระราชวงัชางด็อก

กงุ- DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

 จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขา

ทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน้ําทะเล  50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมนํามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  
จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนํา้มนัสน  ทีม่สีรรพคณุชว่ยบํารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  

จากนัน้นําทา่นอสิระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาด
ลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรูปแอ็คชัน่ทา่ตา่งๆ  ทีเ่กดิจากความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีาง
วทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้ม

เขา้ไปมสีว่นร่วมถา่ยภาพ เมือ่ผา่นเขา้ไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิ

ในเหตกุารณ์ จนทา่นจะอทุานวา่มันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาด
และของจรงิ 

 จากนัน้นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอะเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอย
แหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะ

งามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  

กลางวนั บรกิารอาหาร (6) เมนู ขา้วยําบบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั
ลําดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความสาํคญัในการเป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน 
(JOSEON)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัทียั่งคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต

พระราชฐานชัน้นอกพระราชฐาน ชัน้ใน และสวนดา้นหลงัสาํหรับเป็นทีพั่กผอ่นของพระมหากษัตรยิ ์

ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์ทีม่กีวา่ 300 ปี, บอ่น้ํา และศาลารมิน้ําพระราชวงัแหง่นเป็นทีพํ่านักของ
พระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจบุนัยังคงเหลอืความงดงาม

บางสว่นของพระราชวงั ไดแ้ก ่พระตําหนัก INJEONGJEON, พระตําหนัก DAEJOJEON, พระ
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ตําหนัก SEONJEONGJEON, และพระตําหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรอืสวนตอ้งหา้ม หรอืฮู
วอน (HOWON) ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหลงัของพระราชวงัทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยกษัตรยิ ์TAEJONG เพือ่

เป็นสถานทีพั่กผอ่นสาํหรับพระราชวงศ ์เดมิสวนแหง่นีม้ชี ือ่วา่ ‘BUKWON’ หรอื ‘GEUMWON’ แต่
ถกูเปลีย่นชือ่เป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตรยิ ์KOJONG สวนแหง่นีถ้กูดแูลและบํารุงรักษาไว ้

เป็นอยา่งด ีและดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้่วง 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ 
นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่งสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรูป และสนิคา้  แบรนดเ์นมอืน่ๆอกีมากมาย 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีทีต่ลาดเมยีงดงนีจ้ะมเีสือ้ผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสาํอางค ์ทัง้แบบ แบรนดเ์นมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์ซดีเีพลง 
รูปดารา หรอือะไรทีว่ยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนีเ้ลยทเีดยีว อยา่งรา้นเครือ่งสาํอางค์

ทีคุ่น้หคูนไทย เชน่ ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกนีห้าไดไ้มย่ากในตลาดแหง่
นี ้แถมไมไ่ดม้แีคอ่ยา่งละ่หนึง่รา้นอกีดว้ย ประมาณวา่เพิง่ออกจากรา้น ETUDE มาเดนิไปอกีสกัพัก

ก็ เจอรา้น ETUDE  อกีหละ่ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดยีวกนั ทีส่าํคญัราคา
เครือ่งสาํอางคจ์ะถกูกวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ แถมบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศ

ไทยอกีดว้ย อกีเรือ่งก็ของกนิเลน่ จะมไีอตมิโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอตมิทีเ่คา้กดมาใสโ่คนนัน้ สงูถงึ 

2 ฟตุ 

เย็น บรกิารอาหาร (7) เมนูบฟุเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบอาหารทะเลเป็นพเิศษ ใหท้า่นได ้

เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม ่และ อาหารนานาชนดิ  พเิศษ !! ขาปยูักษ์ อลาสกา้ พรอ้มไวน ์

เบยีรส์ด และเครือ่งดืม่หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานไดอ้ยา่งไมอ่ัน้  

พกัที ่  HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

 จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 
แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของ

โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม เป็นตน้  และ
ยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย 

11.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่XJ701 

15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท****พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 45 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

กําหนดการเดนิทาง 

มกราคม 2560 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกั 
เดีย่ว 

เพิม่ 

19 – 23 มกราคม 2560 19,900 5,000 

20 – 24 มกราคม 2560 19,900 5,000 

21 – 25 มกราคม 2560 18,900 5,000 

23 – 27 มกราคม 2560 18,900 5,000 

26 – 30 มกราคม 2560 21,900 5,000 

27 – 31 มกราคม 2560 21,900 5,000 

28 มกราคม – 01 

กมุภาพนัธ ์2560 

22,900 5,000 

29 มกราคม – 02 
กมุภาพนัธ ์2560 

22,900 5,000 

30 มกราคม – 03 

กมุภาพนัธ ์2560 

22,900 5,000 

31 มกราคม – 04 18,900 5,000 



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

กมุภาพนัธ ์2560 

01 - 05 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

02 - 06 กมุภาพนัธ ์2560 21,900 5,000 

03 - 07 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

04 - 08 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

05 - 09 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

06 - 10 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

07 - 11 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

09 - 13 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

10 - 14 กมุภาพนัธ ์2560 21,900 5,000 

11 - 15 กมุภาพนัธ ์2560 21,900 5,000 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

15 - 19 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

16 - 20 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

17 - 21 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

18 - 22 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

19 - 23 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

20 - 24 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์2560 18,900 5,000 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

23 - 27 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

24 - 28 กมุภาพนัธ ์2560 19,900 5,000 

25 กมุภาพนัธ ์– 01 
มนีาคม 2560 

18,900 5,000 

26 กมุภาพนัธ ์- 02 

มนีาคม 2560 

18,900 5,000 

27 กมุภาพนัธ ์- 03 

มนีาคม 2560 

18,900 5,000 

28 กมุภาพนัธ ์- 04 
มนีาคม 2560 

18,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่***  

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 30,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,050 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่น

ไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอก
เมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสด

สว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 
USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์ หมอ  

พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้**  

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื

ปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝาก

ของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็น
สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ  เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝาก

กระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
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4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ วนั
สดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

5. ทวัรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่
ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , 

คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 30 ,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่ 
ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกู
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ  

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย  

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจอง

ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ 

หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ตอ้งยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  45 วนัเทา่น ัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ
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Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

คา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  
2.2 หากยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื 
Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอื

คา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท 

ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท  

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  
และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั  
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของ

ดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , 

ไข ่, เนือ้สตัว ์, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยี

คา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 


